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 La lucrările ședinței au fost prezenți 20 de deputați din total de 25 membri ai Comisiei,  
fiind absenți 5 deputați, după cum urmează: 
 - domnul deputat Ioan Cupșa - Grupul Parlamentar PNL 
 - domnul deputat Romulus-Marius Damian - înlocuit  de domnul deputat Florin 
Mircea, Grupul Parlamentar PSD 
 - doamna deputat Elena Hărătău - Grupul Parlamentar PNL 
 - domnul deputat Cătălin - Zamfir Manea - Grupul Parlamentar al Minorităților 
Naționale 
 - doamna deputat Olivia-Diana Morar - Grupul Parlamentar PNL. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației: 

- Florian Lixandru - secretar de stat 
Din partea Consiliului Național al Elevilor: 
 -  Robert Avram - președinte interimar   
Din partea inițiatorilor: 
- Marilen - Gabriel Pirtea - deputat.  

   
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  

Luni, 14 martie 2022 
I. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru universități. 
COM(2022)16. Termen: 29 martie 2022. Document cu caracter nelegislativ. Comisia este 
sesizată pentru examinarea fondului. 

II. RAPOARTE 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2020 

pentru completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011. PLx. 95/2020  Raport 
comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială.   C.D. – Cameră decizională.    

3. Propunere legislativă privind introducerea în curricula școlară de liceu a cursului 
"Istoria Revoluției de la Timișoara din 1989 și a schimbării de regim din Decembrie 1989 în 
România". Plx. 3/2022.   C.D. – Prima Cameră sesizată.  
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4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Plx. 4/2022.   

III. DIVERSE 
Marți, 15 martie 2022, miercuri, 16 martie 2022 și joi, 17 martie 2022 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de doamna deputat Natalia Intotero,  
președinte al Comisiei.  

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

 
Ședința a început cu dezbaterea Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie 
europeană pentru universități. COM(2022)16. 

Referitor la conținutul Comunicării, doamna președinte Natalia Elena Intotero a 
subliniat următoarele: inițiativa privind universitățile europene reprezintă un exemplu de 
cooperare instituțională transnațională profundă, bazată pe viziunile comune și partajate pe 
termen lung ale universităților; diversitatea și poziția internațională a sistemelor de educație 
din UE și statutul Europei de cel mai mare furnizor de cooperare în domeniul învățământului 
superior reprezintă un avantaj substanțial care trebuie valorificat. Europa are nevoie de 
universități prospere care să contribuie la punerea în aplicare a agendei politice și să ia în 
considerare contextul în schimbare cu care se confruntă UE, deoarece ele pot soluționa mai 
bine marile provocări societale prin implicarea mai eficace în cooperarea transnațională. În 
calitate de actori-cheie în diplomația științifică, universitățile contribuie la crearea de punți, 
sectorul învățământului superior jucând un rol esențial în ceea ce privește redresarea Europei 
în urma pandemiei și în conturarea unor societăți și economii durabile și reziliente. 
Universitățile ocupă o poziție unică la confluența dintre educație, cercetare, inovare, în 
serviciul societății și al economiei: acestea joacă un rol esențial în realizarea spațiului 
european al educației (SEE) și a Spațiului european de cercetare (SEC), în sinergie cu spațiul 
european al învățământului superior. Instituțiile de învățământ superior promovează excelența 
și reprezintă o condiție și o fundație pentru societăți deschise, democratice, echitabile și 
durabile, precum și pentru o creștere susținută, antreprenoriat și ocuparea forței de muncă. 
Universitățile se bucură de autonomie, iar legislația națională se află la latitudinea statelor 
membre, fiind o provocare permanentă să se asigure că programele de învățământ și 
calificările sunt pe deplin transparente și că diferențele nu împiedică libera circulație a 
studenților, a cadrelor universitare și a cercetătorilor.  

Comisia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la subfinanțarea învățământului superior, 
având în vedere în special creșterea numărului de studenți și responsabilitățile tot mai mari 
ale universităților. S-a exprimat încrederea că se va continua dezvoltarea portalului „Study in 
Europe” pentru a se încuraja schimburile internaționale și consolidarea învățării reciproce 
între universități și agenții în ceea ce privește internaționalizarea. 

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea unui proiect de 
opinie favorabil Comunicării.  
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S-a continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011. 
(PLx. 95/2020)   

Domna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că proiectul de Lege are ca obiect 
de reglementare completarea art.284 din Legea nr.1/2011, în sensul reglementării exprese a 
dreptului personalului didactic de gen feminin, de a continua executarea contractului 
individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani. Totodată, pentru prevenirea 
oricăror dificultăți în aplicare, dar și pentru a asigura o egalitate de tratament între femei și 
bărbați cu privire la înțelesul sintagmei „vârsta standard de pensionare”, este clarificată 
aplicarea dispozițiilor referitoare la menținerea ca titular în funcția didactică sau la 
reîncadrarea în funcția de personal didactic, cu luarea în considerare a opțiunii pentru 
continuarea executării contractului de muncă, până la împlinirea de către femei a vârstei de 
65 de ani. 

Domnul președinte Adrian Solomon a prezentat raportul preliminar al Comisiei pentru 
muncă și protecție socială și cele trei amendamente depuse. Primul amendament face referire 
la art. 170 din Legea nr. 1/2011 - ”Măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică pentru titlurile 
elaborate și acordate în baza standardelor de calitate și etică profesională stabilite în actele 
normative emise pentru punerea în aplicare a prezentei legi.” Motivarea amendamentului ține 
de aplicarea fără echivoc a principiului neretroactivității legii, reglementat de Constituție la 
art.15 alin.(1) și (2), care statuează faptul că legea dispune numai pentru viitor: ”(1) Cetățenii 
beneficiază de drepturile și de libertățile consacrate prin Constituție și prin alte legi și au 
obligațiile prevăzute de acestea. (2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii 
penale sau contravenționale mai favorabile.” Prin urmare, principiul de drept cu privire la 
aplicarea neretroactivă a legii sau aplicarea în timp a legii trebuie să fie cât se poate de clar 
exprimate pentru a nu da loc unor abuzuri administrative care apoi să fie infirmate de către 
instanță, tocmai datorită articolului din Constituție menționat. A specificat că nu este vorba 
despre amnistiere, așa cum s-a vorbit în mediul online, exista un cod de etică profesională. Și 
înainte de anul 2011 existau norme metodologice de elaborare a unei lucrări științifice care 
cuprind și reguli de citare, există în continuare legea dreptului de autor neafectată de această 
modificare propusă, iar oricine se simte furat poate merge în instanță, pe civil, împotriva celui 
care a săvârșit acel furt intelectual. Nimic nu prescrie dreptul de proprietate intelectuală. Al 
doilea amendament face referire la art. 284 și vizează evitarea vacantării unor posturi în cursul 
anului școlar și a perturbării, din lipsă de personal, a desfășurării cursurilor, iar al treilea 
amendament la intrare în vigoare a legii.  

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a precizat că amendamentele propuse sunt 
neconstituționale deoarece nu respectă principiul bicameralismului, ele nu au legătură cu 
obiectul ordonanței de urgentă și nu au legătură cu ideea inițiatorului acestui proiect de lege. 
Aceste modificări ar trebui să facă obiectul unei inițiative noi. 

Domnul secretar Filip Havârneanu a menționat că nu înțelege de ce există această 
grabă, de ce trebuie încălcat principiul bicameralismului și de ce trebuie introduce 
amendamente care schimbă sensul inițiativei.  

Domnul deputat Adrian Solomon și-a arătat disponibilitatea de a explica conținutul 
amendamentelor și motivarea introducerii acestor amendamente până când va fi înțeles sensul 
acestora.  

Supuse votului, cu majoritate de voturi, au fost adoptate amendamentele propuse de 
domnul deputat Adrian Solomon. 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a propus Comisiei adoptarea raportului 
preliminar al Comisiei pentru muncă și protecție socială, anume un raport de adoptare cu 
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amendamente admise. Comisia, cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 3 abțineri, a hotărât 
adoptarea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise. 

 
S-a continuat cu propunerea legislativă privind introducerea în curricula școlară de 

liceu a cursului "Istoria Revoluției de la Timișoara din 1989 și a schimbării de regim din 
Decembrie 1989 în România" (Plx. 3/2022). 

Doamna președinte Natalia Intotero  a precizat că propunerea legislativă are ca obiect 
de reglementare introducerea în curricula școlară/planurile-cadru de liceu a disciplinei 
„Istoria Revoluției de la Timișoara din 1989 și a schimbării de regim din Decembrie 1989 în 
România”, în scopul asigurării unei bune informări a elevilor despre cel mai important 
moment revoluționar al istoriei noastre recente. Programa școlară, manualele, materialele 
didactice și metodologiile specifice pentru această disciplină se vor elabora de către 
Ministerul Educației, în colaborare cu reprezentanții organizațiilor de revoluționari. Cadrele 
didactice care predau disciplina pot beneficia de pregătire profesională și cursuri de 
perfecționare de specialitate.      

Domnul deputat Marinel Gabriel Pirtea, inițiator, a aminitit de curricula școlară care  
nu cuprinde în manualul de Istorie nici măcar o pagină semnificativă despre Revoluția de la 
Timișoara din 1989, despre cei care au inițiat eliberarea țării de sub dictatura comunistă, 
revoluționarii Timișoarei. 

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a precizat că nu este atributul Parlamentului 
de a introduce discipline noi în curricula școlară/planurile-cadru, aceasta fiind o acțiune 
exclusivă a Ministerului Educației, conform prevederilor art. 65 din Legea educației naționale 
nr. 1/2011. 

Domnu secretar Laurențiu Cristinel Țepeluș a precizat că susține inițiativa, mai ales 
dacă nu se impune ca disciplină obligatorie, ci opțională. 

Domnul Robert Avram a subliniat că elevii nu susțin propunere legislativă, materia 
școlară fiind deja supraaglomerată, iar aspecte privind Revoluția din decembrie 1989 fiind 
deja studiate. 

Doamna deputat Rodica-Luminița Barcari a precizat că susține demersul inițiatorului, 
dar a propus o extindere a domeniului de aplicare pentru ca materia să cuprindă istoria 
revoluței din 1989 de pe tot teritoriul României. De asemenea, a propus și modificarea 
termenului de elaborare de către minister a programei școlare. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a propus ca disciplina să nu fie inclusă 
în planurile cadru, ci în curricumul la decizia școlii, la clasa a XII/XIII din liceu, așa cum a 
sugerat și domnul secretar Laurențiu Cristinel Țepeluș. 

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a precizat că Ministerul Educației nu susține 
propunerea legislativă. Potrivit art.65 alin.(4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, „planurile-cadru și programele școlare pentru 
disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii din învățământul 
preuniversitar sunt elaborate de către instituțiile și organismele abilitate ale Ministerului 
Educației și Cercetării și se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării”, fiind de 
analizat dacă modificarea planurilor-cadru din învățământul preuniversitar poate fi adoptată 
prin act al Parlamentului, având în vedere că elaborarea și aprobarea acestora este o atribuție 
legală ce revine exclusiv Ministerului Educației și instituțiilor și organismelor abilitate ale 
Ministerului Educației. Art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.369/2021 prevede că 
„Ministerul Educației organizează și conduce sistemul național de educație, formare 
profesională și cercetare științifică universitară, exercitându-și atribuțiile stabilite prin legi 
și prin alte acte normative din sfera sa de activitate”. În jurisprudența sa, Curtea 
Constituțională a reținut, în mod repetat, că „acceptarea ideii potrivit căreia Parlamentul își 
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poate exercita competența de autoritate legiuitoare în mod discreționar, oricând și în orice 
condiții, adoptând legi în domenii care aparțin în exclusivitate actelor cu caracter infralegal, 
administrativ, ar echivala cu o abatere de la prerogativele constituționale ale acestei 
autorități, consacrate de art.61 alin.(1) din Constituție, și transformarea acesteia în 
autoritate publică executivă”. Programele școlare ale disciplinei „Istorie” pentru clasele a X-
a și a XII-a, aprobate de ministrul educației, includ conținuturi referitoare la: regimurile 
politice democratice și totalitare; prăbușirea comunismului în Europa; România postbelică - 
stalinism, național-comunism și disidență anticomunistă; construcția democrației 
postdecembriste. Totodată, între cursurile opționale la disciplina „Istorie” aprobate de 
ministrul educației, prin curriculumul la decizia școlii, se numără astfel de discipline. 
Programa școlară pentru disciplina Istorie, clasa a VIII-a, aprobată prin OMECS 
nr.3393/2017, conține „Regimul politic democratic din România din 1989 până azi”,  
programa școlară pentru disciplina Istorie, clasa a XII-a, aprobată prin OMECI nr.5099/2009, 
conține „România postbelică. Stalinism, național-comunism și disidență anticomunistă. 
Construcția democrației postdecembriste”,  programa școlară pentru disciplina Istorie, clasa 
a X-a,  aprobată prin OMEC nr. 4598/2004, cuprinde conținuturile „Lumea postbelică” și 
„România și integrarea euroatlantică”. Aprobarea unei noi discipline de trunchi comun pentru 
învățământul liceal și cel profesional ar conduce la creșterea numărului de ore de studiu, în 
condițiile în care și pentru actuala încărcare orară există exprimate multe puncte de vedere 
pentru reducerea acesteia. De asemenea,  o nouă disciplină studiată de un număr mare de 
elevi, presupune creșterea numărului de norme și prin urmare mărirea cheltuielilor bugetare, 
având în vedere și aspectul formării continue în sensul abilitării cadrelor didactice pentru 
predarea unei noi discipline.  

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât adoptarea amendamentelor propuse. 
Comisia, cu 15 voturi pentru și 4 voturi împotrivă, a hotărât emiterea unui raport de 

adoptare cu amendamente admise. 
 
Ședința a continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr.1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare (Plx. 4/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul creării unei noi funcții de conducere în universități, cea de 
director de extensie, care să asigure managementul extensiei universitare, urmărind calitatea 
și eficiența acesteia în activitățile desfășurate, precum și dezvoltarea adecvată a nevoilor 
comunității locale și a strategiei universității, conform regulamentului propriu de organizare 
și funcționare. 

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a precizat că Ministerul Educației susține 
propunerea legislativă.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât emiterea unui raport de 
adoptare cu amendamente de tehnică legislativă.  

 
În zile  de marți, 15 martie, miercuri, 16 martie și  joi, 17 martie 2022, lucrările 

Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate 
pe agenda de lucru a Comisiei. 

 
PREȘEDINTE 

Natalia - Elena INTOTERO  
 


